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A projekt célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének
fejlesztése az infrastrukturális beruházás és az eszközbeszerzések által, valamint a kisgyermeket
nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése az által, hogy gyermekük korszerű,
minden igényt kielégítő óvodába járhasson a lakóhelye szerinti településen.
A beruházás a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében, az „Óvodai szolgáltatás
infrastrukturális hátterének fejlesztése Tihanyban” címmel, TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00028
projektazonosító számmal, 458.215.931.- Ft támogatási összeggel, Tihany Község Önkormányzata és
a Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nkft. megbízásából valósul meg 2022. 10.01-ig.
Az épület, ahol jelenleg is működik a Visszhang óvoda, az évek során több szempontból is elavult és
alkalmatlanná vált arra, hogy ott nevelő munka folyjon és az oda járó gyerekek biztonságos
felügyelete megvalósuljon.
A projekt megvalósításának célja, hogy Tihany Község Önkormányzata a lehető legmagasabb
színvonalon tegyen eleget a törvényi kötelezettségének. A jelenleg üres telken egy új épület készül 12
db. rendeltetési egységgel: 11 db. lakás, és egy gyermek intézmény: az óvoda és bölcsőde.
A fejlesztés eredményeként egy korszerű, minden igényt kielégítő új óvodai részleg építése és
felszerelése történik meg, mely a hatályos jogszabályi előírásoknak és szabványoknak megfelelően
kerül kialakításra. A 60 férőhelyes óvodához kapcsolódóan kialakításra kerülnek a szükséges egyéb
helyiségek is, a 3 csoportszoba, mosdók, öltözők.
Az energiahatékonysági szempontokat is figyelembe véve napelemeket telepítenek az építési telek
elkerített részén. Az épület fűtéséről és hűtéséről levegős hőszivattyú gondoskodik, a beépítésre
kerülő nyílászárók háromrétegű hőszigetelő üvegezésűek és a homlokzati felület hőszigetelést kap.
A földszinten található óvoda és bölcsőde a parkoló szintjéről burkolt felületen, akadálymentesen
közelíthető meg. A középületben kialakításra kerül egy akadálymentes mosdó. Az akadálymentes
használatú helyiségek használatát szabályzó és figyelmeztető piktogramos táblákat helyezünk el,
amelyek Braille írással is ellátottak. A hallókészülékkel élők számára indukciós hurok kerül
kialakításra.
A fejlesztés eredményeként 3 új munkahely is létrejön. 2 fő óvodapedagógus és 1 fő pedagógiai
asszisztens kerül felvételre az óvodába.
A projektről bővebb információt a www.tihanyipalyazat.hu oldalon olvashatnak.
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